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: التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول ١٦الهدف  
 الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات

وكفالة تكافؤ الفرص لوصول الجميع إلى العدالة :٣-١٦  الغاية   تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي 

إلى السلطات   :١-٣-١٦المؤشر   له من إيذاء  السابقة الذين أبلغوا عما تعرضوا  نسبة ضحايا العنف خالل االثني عشر شهرا 
 المختصة أو غيرها من آليات تسوية النـزاعات المعترف بها رسميا

 المعلومات المؤسسية 

  
 :الراعية المنظمة

 (UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )

  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع
  

لسلطات المختصة أو غيرها من إلى ا  ذاءإي ما تعّرضوا له منعشر السابقة الذين أبلغوا ع  شهر االثنياأل  خاللضحايا العنف عدد 

 سابقة.ثني عشر الضحايا جرائم العنف في األشهر اال  ، كنسبة مئوية من جميعآليات تسوية النزاعات المعترف بها رسميا  
  

 األساس المنطقي:
  

،  السلطات المختصة لم يتم تنبيه    فماالسلطات المختصة هو الخطوة األولى لضحايا الجريمة للحصول على العدالة:   اإلبالغ إلىإن  
، فإن انعدام الثقة والثقة في قدرة الشرطة أو السلطات ومع ذلك .ال على إدارة العدالةتحقيقات سليمة و   لن تكون قادرة على قيادة

توفير اإلنصاف الفعالا والذاتية في الوصول إليها، أو الصعوبات المألخرى على  يؤثر سلبيا  على سلوك وضوعية  يمكن أن   ،
مقياسا  مباشرا  لثقة ضحايا الجريمة في قدرة الشرطة أو السلطات األخرى معدالت اإلبالغ  هكذا توفّرو  اإلبالغ لضحايا الجريمة.

وتقديم الجناة إلى العدالة. معدالت اإلبالغ أيض ا مق على تقديم المساعدة  جرائم ، أي نسبة الياس ا لـ "الرقم المظلم" للجريمةوتوفر 
في السلطات  ناسعن جرائم العنف لرصد ثقة ال ويمكن استخدام االتجاهات في معدالت اإلبالغ ها.عنبالغ الشرطة  التي لم يتم إ

 رات.المختصة على أساس السلوكيات الفعلية وليس التصوّ 
 

 المفاهيم:
  

،  في الجرائم ذات الصلة   ات للتحقيقتشمل السلطات المختصة الشرطة أو المدعين العامين أو السلطات األخرى ذات االختصاص
في حين أن "آليات تسوية النزاع األخرى المعترف بها رسميا " قد تشمل مجموعة متنوعة من المؤسسات التي لها دور في عملية  

تسوية الال القبليين أو الدينيينعات )ازنعدالة غير الرسمية أو  السن في ، و مثل القادة  المجتمع(، شركبار  وقادة  يتم    طالقرى  أن 
 .من قبل سلطات الدولةبدورهم  رسميا   االعتراف

  
 التعليقات والقيود:

  
إ والوصول  القانون  األبعاد لسيادة  بالمفاهيم المتعددة  مؤشرين  لى العدالةويتعلق الهدف  حاجة إلى  وهناك  على األقل لتغطية  ، 

وكفاءةالعناصر الرئيس ا   ١-٣-١٦شر  يغطي المؤ و  العدالة. نظام ة للوصول إلى العدالة  الضحايا إلى العدالة وصلجانب ا هام  ول 
 إن المؤشر كما تمت صياغته هو مؤشر قياسي يتم نشره على نطاق ، في حين أنه ال يغطي النزاعات المدنية أو اإلدارية.الجنائية

ولكن مسح حول اإليذاء،  والتطبيق المتناسقين لهذا المؤشر. مازال هناك  واسع عند إجراء  على و  عمل إضافي لتعزيز التفسير 
تحتاج إلى توجيهات منهجيةهناك بعض العناصر الهامة في هذا وجه التحديد،   ما   وع الجريمة العنيفة التي تشمل، مثل نالمؤشر 
 ،أو على الحادثةعلى االنتشار،   ةلمثال، القائممعدالت اإلبالغ )على سبيل االقواعد المتعلقة ب تعداد ؛ء الجسديعتدااال  هو أبعد من

 .التي يجب أن تتوالهونوع السلطات المختصة   األخيرة( التعّرض لألذىتجربة   أو على

  
  ويجري حاليا وضع توجيه منهجي بشأن هذه القضايا.
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 المنهجية 

  
 ساب:تحطريقة اال

  
لسلطات المختصة أو غيرها من إلى ا  ذاءإي ما تعّرضوا له منعشر السابقة الذين أبلغوا ع  شهر االثنياأل  خاللضحايا العنف عدد 

السابقة )وتسمى ثني عشر يا جرائم العنف في األشهر االعلى عدد جميع ضحا ، مقسومآليات تسوية النزاعات المعترف بها رسميا  
 ا  "معدل اإلبالغ عن الجريمة"(.أيض
  

النموذجيةمن خالل  جرائم العنف، فضال عن عدد جميع ضحايا جرائم العنفعدد ضحايا   قياس يجري للسكان بشكل   المسوح 

 ضحايا الجريمة.لمخصصة  من خالل المسوح ال  ، وغالبا  عام
  
 تفصيل:ال
  

 :لهذا المؤشر الموصى به فصيلالت
 الجنس -
 الجريمة نوع -
 العرق -

 الهجرة خلفية -
 المواطنة -
  

 :الناقصةمعالجة القيم 

  
 بلدعلى مستوى ال                •

  
 فارغة  تُترك القيم الناقصة

  
 على المستويين اإلقليمي والعالمي                •

  
 .ال يتم في الوقت الحالي إجراء أي تقديرات عالمية فارغة.تُترك القيم الناقصة  

  
 المجاميع اإلقليمية:

  
  تقديرات عالمية.ال يتم في الوقت الحالي إجراء أي  

 

 :التباينمصادر 
  

 يقوم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجمع البيانات من المصادر الوطنية.

  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

العنف ، حيث تقوم بجمع معلومات عن تجربة جرائم  معلومات مباشرة عن هذا المؤشر لمسوح المخصصة لضحايا الجريمةتقدم ا

 وحول ما إذا كانت الضحية قد أبلغت السلطات المختصة بذلك.
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يقوم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجمع بيانات عن معدالت اإلبالغ عن جرائم العنف من خالل جمع البيانات 
باتجاهات الجريمة السنوي ) مسح األمم المتحدة   عملية جمع البيانات عبريتم تسهيل  (.UN-CTSمسح األمم المتحدة الخاص 

باتجاهات الجريمة  وطنية تعينها السلطات المسؤولة.  جهة تنسيق  130شبكة تضم أكثر من    من خالل UN-CTS  الخاص 

  
 جمع:العملية 

  
( الذي UN-CTS الجريمةاتجاهات ب  المسح الخاص هناك نظام موحد لجمع البيانات السنوية بشأن الجريمة والعدالة الجنائية )

باتجاهات الجريمة  يعتمد جمع بياناتو  .للبيانات الخاصة بجرائم القتل  القاعدةيمثل   جهات ر على شبكة  بشكل كبي المسح الخاص 
 القدرة الفنية والدور إلنتاج بيانات حول الجريمة  اقبل الدول ولديهأو فعاليات معيّنة من    مؤسساتعبارة عن  ، وهي  التنسيق الوطنية

 .(2016 بدء  من عام  عيّنةم  جهة تنسيق  130ة الجنائية )حوالي والعدال
  

ب باتجاهات الجرائم  المتحدة الخاص  و الجمع يقوم مسح األمم  بيانات حول معدل اإلبالغ من قبل ضحايا "االعتداء الجسدي" 
 لجمع بيانات أكثر دقة حول هذا المؤشر. ةجمع البيانات الحاليعملية  مراجعة  وستجري "االعتداء الجنسي".

  
 أهداف التنمية المستدامة إلى البلدان للتشاور قبل النشر.  رصدسيتم إرسال بيانات 

  

 توافر البيانات

  
 وصف:ال
  

 2010بعد عام   لهذا المؤشربيانات واحدة على األقل  "لدى البلدان نقطة  

 6آسيا والمحيط الهادئ: 
 2افريقيا: 

 10الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: كا ريأم
وأم  15كا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان:  ريأوروبا 

  
   2010عامو   2000 عامبين    لهذا المؤشر لدى البلدان نقطة بيانات واحدة على األقل

 2آسيا والمحيط الهادئ: 
 1أفريقيا: 

 8كا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: ريأم
وأم  "  17كا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان:  ريأوروبا 

  
 السالسل الزمنية:

  
2006-2014 

  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

  
 2016الرابع من عام  و الربع الثالث 

  
 البيانات: نشر 

  
 2016الرابع من عام  و الربع الثالث 
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 بياناتللالجهات المزّودة  

  
 ، مكتب المدعي العامالشرطة، وزارة العدل، وزارة الداخلية  ،الوطنية اتاإلحصاء أجهزة

  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  

 األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  مكتب
  

 المراجع

  
 :دليل الموارد الموّحدة

  

www.unodc.org 
  

 المراجع:
 

  المسوح  ، دليال عنألمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، لجنة االمعني بالمخدرات والجريمةمتحدة  ، نشر مكتب األمم ال2010في عام 
تنفيذ هذه   ،الجريمة  ضحايامخصصة لال تقنية بشأن  الجيدة التي وضعت على مسوحاليقدم إرشادات  الممارسات  على أساس   ،

 .الصعيد القطري
 

 2015، التصنيف الدولي للجريمة لألغراض اإلحصائية،  UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 
  

 المؤشرات ذات الصلة 

  
 ٦-١٦الغاية 

  

  

 


